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BapJw 

C´ybnÂ km[mcW¡mcmb P\§fpsS sXmgnÂ sN¿phm\pÅ 

AhImis¯ kwc£n¨p \ne\nÀ¯p¶Xn\mbn C´y³ ]mÀesaâv AwKo-I-

cn¨v {]kn-Uâv H¸p-h¨v 2005 sk]vXw_À amkw 5þmw തീയതോtZiob {KmaoW 

sXmgnepd¸v \nbaw \ne-hnÂ h¶p. CXnsâ ASnØm\¯nÂ {Kma{]tZi¯v 

Xmakn¡p¶ FsXmcp IpSpw_¯n\pw Hcp km¼¯nI hÀjw 100 Znhks¯ 

A[nI sXmgnÂ Zn\-§Ä Dd¸p hcp¯p¶Xn\mWv “almßmKmÔn tZiob 

{KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn” BhnjvIcn¡s¸«Xv.  
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{]IrXn hn`h ]cn]me\¯neqsS Hmtcm {]tZi¯nsâbpw hn`hmSn¯d 

iàam¡pI, hcÄ¨, as®men¸v, shÅs¸m¡w, h\\ioIcWw XpS§nb 

]mcnØnXnI {]iv\§fnÂ \n¶pw kwc£Ww \ÂIp¶XneqsS DXv]mZ\w 

DXv]mZ\£aX F¶nh hÀ²n¸n¡pI., kv{Xo imkvXo-I-c-Ww, ZpÀ_e  

hn`mK§fpsS D¶-a-\w , DXv]mZ\]camb BkvXnIÄ krjvSn¡p¶XneqsS 

Zmcn{Zy eLpIcWw F¶nh Cu ]²-Xn-bpsS e£yamWv.      
സവിശേഷതകൾ 

 

 നിയമത്തിൻതറ േിൻബലമുള്ള അവരാശാധിഷ്ഠിത േദ്ധതി. 

 18 വയസ്സ് േൂര്ത്തിയായ ഏതതാരാൾ്ും േദ്ധതിയില് 

േങ്കാളിയാരാം 

 ക്്രീ്ും േുരുഷനും തുലയ പവതനം . 

 േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം രാര്ഷിര പമഖലയിതല അടിസ്ഥാന 

സൗരരയ വിരസനം എന്നിവയ്്് മുൻഗണന. 

 തതാഴിലാളിരൾ തതന്ന ക്േവര്ത്തിരൾ രതെത്തുരയും 

ആസൂക്തണതത്ത സഹായി്ുരയും തെയ്യുന്നു. 

 ആസൂക്തണത്തിലും നിര്വഹണത്തിലും തിരഞ്ഞ സുതാരയത. 

 രരാറുരാപരാ  ഇടനില്ാപരാ ഇല്ല. 

 തോതുജന േങ്കാളിത്തപത്താതട പലബര് ബഡ്ജറ്്റ. 

 ബാങ്ക,് പോപസ്റ്റാഫീസ് വഴി മാക്തം പവതന വിതരണം 

 ക്്രീരൾ്് മുൻഗണന. 

 രമ്പയൂട്ടര് ശൃംഖല വഴിയുള്ള പമാണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം 

 ക്ഗാമസഭ േദ്ധതി ഓ്ിറ്റ് തെയ്യുന്നു 

.   

പേശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി ക്േരാരം ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത് ക്േപേശത്ത ് 

നടപ്പിലാ്ുന്ന മുഴുവൻ ക്േവൃത്തിരളും  പസാഷയല് ഓ്ിറ്റിങ്ങിനു 

വിപധയമാ്ണതമന്ന  17(2) വരുപ്്പ നിഷ്കര്ഷി്ുന്നു . േദ്ധതി 

ക്േവര്ത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തോതുധനം െിലവഴി്ുന്നതിതനപ്പറ്റിയും േൗര 

സമൂഹം നടത്തുന്ന  േരസയവും സവതക്രവുമായ േരിപശാധനയാണ് ആണ ്
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പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ ് അഥവാ സാമൂഹിര േരിപശാധന .തതാഴിലുറപ്പ ്

നിയമക്േരാരം വര്ഷത്തില് രെുതവണ പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ് ക്ഗാമസഭരൾ 

എല്ലാ വാര്്ിലും രൃതയമായി നടപത്തെതാണ്. ഓ്ിറ്റിലൂതട അഴിമതി 

ഇല്ലാതാ്ുന്നതിനും സുതാരയത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും രാരയക്ഷമത 

വര്ധിപ്പി്ുന്നതിന ്  സത്ഭരണം ഉറപ്പാ്ുന്നതിനും രഴിയുന്നു.േദ്ധതി 

േണം ശരിയായ രീതിയില് െിലവഴിച്ചിട്ടുപൊ , േണം 

തെലവഴിച്ച്തുതരാെ് േദ്ധതിയുതട ലക്ഷയം സരവരിച്ചിട്ടുപൊ, 

ഗുണപഭാക്താ്ളുതട ജീവിതത്തില് ഗുണരരമായും  രാരയമായ മാറ്റം 

ഉൊയിട്ടുട്ടുപൊ  എന്നും  പസാഷയല് ഓ്ിറ്റിംഗിലൂതട  രതെത്താൻ 

രഴിയുന്നു. 

സംസ്ഥാന സര്്ാര്  പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ് നടപത്തെ രീതി സംബന്ധിച്ച ് 

ഉത്തരവ് േുറതപ്പടുവിച്ചിട്ടുെ്.പസാഷയല്  ഓ്ിറ്റ ്  ക്ഗാമസഭയുതട വിജയം 

ജനേങ്കാളിത്ത  ആണ്.പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ ് ക്ഗാമസഭയുതട തീയതി, പവേി 

എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച 5 േിവസം മുമ്പ് ജനങ്ങൾ്് വിവരം നല്രിയിരി്ണം. 

േദ്ധതി ആസൂക്തണ്ണം. നിര്വഹണം, പമാണിറ്ററിംഗ ് തുടങ്ങി എല്ലാ 

വയക്തിരളും പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ ് ക്ഗാമസഭയില് നിര്ബന്ധമായും 

േതങ്കടു്ണം.മഹാത്മാ ഗാന്ധി പേശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ്േ ദ്ധതിയില്  

സുഗമവും സുതാരയവുമായി പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ ് നടത്തുന്നതിന ് 

പരരളത്തില്  സവതക്ര െുമതലയുള്ള പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ് യൂണിറ്റ് 31 -1- 2017 

നിലവില്വന്നു 

1.രീതിോസ്ത്രം 

 

 പസാഷയല് ഓ്ിറ്്റ റിപസാഴ് സ് സംഘം ക്േവര്ത്തി ഫയല് േരിപശാധന, 

ഫീല്്് സന്ദര്ശനം, തതാഴിലാളിരളും ആയുള്ള അഭിമുഖം, എം. ഐ. എസ് 

േരിപശാധന എന്നിവതയ അടിസ്ഥാനമാ്ിയാണ് പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ് 

റിപപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാ്ിയിട്ടുള്ളത.് താതഴ േറയുന്ന രീതി അവലംബിച്ചാണ് ഈ 

റിപപ്പാര്ട്ട് തയ്യാറാ്ിയിട്ടുള്ളത.് 

1. ഓഡിറ്്റ പ്ലാൻ  

1.1 ഓ്ിറ്റ്  പ്ലാന്  തയ്യാറാ്ല്. 

1.2 ഓഫീസ് സന്ദര്ശന േരിോടിരൾ. 
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2. അഭിമുഖം  

2.1 തജ.േി.സി, ബി.്ി.ഒ, േഞ്ചായത്ത് ക്േസി്ൻറ്, ജനക്േതിനിധിരൾ, 

തസക്രട്ടറി & സ്റ്റാഫ്  

2.2 പമറ്റ്, തതാഴിലാളിരൾ, രര്ഷരര്,  തതാഴിലിന് പോരാത്ത തതാഴില് 

രാര്്് ഉടമരൾ 

3. ഫയൽ പരിശോധന  
3.1 തോതു ക്േവര്ത്തിരൾ, വയക്തിഗത ക്േവര്ത്തിരൾ. 

3.2  പരഖരളുതട ഉള്ളട്ം - സുതാരയത, േരിേൂര്ണ്ണത.  

3.3 ഭരണസമിതിയുതടയും ഉപേയാഗസ്ഥരുതടയും രാരയക്ോപ്രി. 

4. ഫീൽഡ് സന്ദർേനം, നിരീക്ഷണം  

4.1 േൂര്ത്തിയായ തതാഴിലിടം, നടന്നുതരാെിരി്ുന്ന തതാഴിലിടം. 

5. റഫറൻസ് 

5.1  വിരസനപരഖ, വാര്ഷിര േദ്ധതി പരഖ, എംഐഎസ്, രജിസ്റ്ററുരൾ. 

6. വിവരങ്ങളുടട ശസ്തകാഡീകരണം 

6.1  പക്രാസ് തവരിഫിപ്ഷൻ, അവസാനവട്ട െര്ച്ച 

7. കരട് റിശപാർട് ് തയാറാറാക്കൽ                                                                                        

ിഞ്ച യത്ത്  അടോസ്ഥ ന വോവശങ്ങൾ   
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 മുട്ടംഗ്ര മിഞ്ച യത്ത്                 

 

    

                                                                                  

ഇടു്ി ജില്ലയുതട േടിഞ്ഞാപറ അതിര്ത്തിയില് മധയ ഭാഗത്തായി വയേിച്ചു 

രിട്ുന്ന തതാടുേുഴ താലൂ്ിതറെ തത്ു േടിഞ്ഞാപറ പരാണില ് ്രിഥി  

തെയ്യുന്ന ഒരു തെറിയ േഞ്ചായത്താണ് മുട്ടം .േഞ്ചായത്തിതറെ വി്രീര്ണം 

25.44 െതുരക്സ മീറ്റര്  ആണ്.നിലവില്  മുട്ടം ക്ഗാമേഞ്ചായത്തിന് 13 

വാര്്ുരളാണ ് ഉള്ളത് .േഞ്ചായത്തിതറെ ഏരപേശം 10 ശതാമനപത്താളം 

വരുന്ന ഭൂക്േപേശം മലങ്കര ്ാം ക്േപേശവും മലങ്കര എപസ്റ്ററ്റും ആണ ് . 

ഏരപേശം  80 ശതാമനപത്താളം ഭൂക്േപേശം ഉയര്ന്ന  മലക്േപേശങ്ങളും  

ോറത്ട്ടുരളുമാണ്.അതുതരാെുതതന്ന   ഇടു്ുരളുതട നാടായ ഇടു്ി 

ജില്ലയുതട എല്ലാ തോതുസവഭാവങ്ങളും  മുട്ടം േഞ്ചായത്തിനും 

നിലനില്്ുന്നു . മുട്ടം ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത് തതാടുേുഴ േട്ടണപത്താട് ഏരപേശം 

8 രിപലാമീറ്റര ് അടുത്തായി ്രിതി തെയ്യുന്നു .അനുേിനം 

വിരസിച്ചുതരാെിരി്ുന്ന തതാടുേുഴ േട്ടണത്തിതെി അലയടിരൾ 

രൃതയമായി തതന്ന മുട്ടം േഞ്ചായത്തിപല്ും വയാേിച്ചു വരുന്നു .നിലവില്  
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ജില്ലാപരാടതി ഉൾതപ്പതട ഉള്ള പരാടതി സമുച്ചയം ,മഹാത്മഗാന്ധി 

യൂണിപവഴ് സിറ്റി പരാപളജ് ,ജില്ലാ ജയില്  ,പോലീസ് പസ്റ്റഷൻ ,ആയുര്പവേ 

ആശുേക്തി,രമ്മ്യൂണിറ്റി തഹല്ത്ത്   തസതെിര് ,മൃഗ്പക്തി,രൃഷി ഭവൻ  

എന്നിവ  ക്ഗാമ േഞ്ചായത്ത ് ക്േപേശത്ത് സ്ഥിതി തെയ്യുന്നു .                    

 വര്ഷങ്ങൾ്് മുൻേ്   രൃഷി ്ുപവെി പെര്ന്നവരാനപക്ത മുട്ടം 

ക്ഗാമേഞ്ചായത്തിതല േഴമ്ാര്  .100  വര്ഷങ്ങൾ്ു  മുൻേ ്  രാട്ടാന 

,രടുവ,േുലി തുടങ്ങിയ എല്ലാ വനയ മൃഗങ്ങളുപടയും വാസ സ്ഥല മായിരുന്നു 

മുട്ടം ക്ഗാമേഞ്ചായത്ത് രാടിപനാടും ,മണ്ണിപനാടും , വനയ മൃഗങ്ങപളാടും 

പോരാടി രാടും വനവും ഇന്നതത്ത രീതിയില്  ഉള്ള നാടും നഗരവുമാ്ി  

മാറ്റിയതിതറെ വലിതയാരു േങ്്ക  മുട്ടതത്ത േൂര്വിരര്്ുെ് .   മുട്ടം 

ക്ഗാമേഞ്ചായത്തില് 1 സി .എച്ച.്സി  ,3 സഹ്ചൂ ളും ,3 സക്േമറി ്കൂ ളും ,14 

അഗനവടി , 1 സഹ ്കൂ ളും ,1 പോളി തടക്നിര് പരാപളജ് ,2ആശാൻ  രളരിരളും 

ക്േവര്ത്തി്ുന്നുെ് .വയത്ര  മത വിഭാഗത്തില്  തേട്ട ആളുരൾ് ് ആൊര 

അനുഷ്ടാനങ്ങളൾ്ും   ക്ോര്ിന്ുമായി  പേവാലയ ങ്ങളും     അമ്പല 

ങ്ങളും  പമാ്കു രളും നിലവിലുെ് .മുട്ടം ക്ഗാമ േഞ്ചായത്തിതറെ  

ഉടമസ്ഥതയില്    ഒരു സക്േമറി ്കൂ ളും ക്േവര്ത്തി്ുന്നുെ് . മുട്ടം 

േഞ്ചായത്തിതല ജനങ്ങൾ ഏറിയേങ്കും  രൃഷിതയ ആക്ശയിച്ചാണ ്

ജീവി്ുന്നത് .റബ്ബര് ,രുരുമുളര,്രാപ്പി ,രപ്പ ,വാഴ മറ്റ് രിഴങ്ങുവര്ഗങ്ങൾ  

എന്നിവയാണ് ക്േധാന രൃഷിരൾ  .ഇപപ്പാൾ  ഉൊയിട്ടുള്ള  റബ്ബറിതറെ 

വിലയിടിവ്  രര്ഷരരുതട വരുമാനതത്ത വലിയ അളവില് ബാധിച്ചിട്ടുെ്. 

207 േട്ടിരജാതി  രുടുബങ്ങളും ,241    േട്ടിരവര്ഗ  രുടുബങ്ങളും ഉെ് .മുട്ടം 

ക്ഗാമേഞ്ചായത്തിതറെ താഴ്ന്ന  ക്േപേശമായ മലഖര എപസ്റ്ററ്റും  മുട്ടം തടൗൺ ഉം  

രഴിഞ്ഞല് ബാ്ി ഭാഗം മുഴുവന ് രുന്നുരളും ോറരളും നിറഞ്ഞതാണ്.                                                      

 മുട്ടം ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത് തപൊ ു വിവരങ്ങൾ  

 

ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്തിന്തറ ബ്പര് മുട്ടം 
ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത്  

പഞ്ചൊയത്ത് ഉള്പ്തെെടുവില വില്ല   മുട്ടം വിബ്ല്ല   
വിസ് ീർണം 25.44 

ജനസംഖ്യ 11037 

പുരുഷന്മൊർ   5512 

ഗ്സീകള്പ്   5525 



8 
 

പട്ടികജൊ ി കുടുബങ്ങള്പ്  207 

പട്ടികവർഗ  കുടുബങ്ങ്  241 

ആതക വൊർഡ്   13 

ത ൊഴില്ുറെെ് പ ധിയില്  രജിസ്റ്റര്  തെയ്  
കുടുബങ്ങള്പ്  

1162 

പട്ടികജൊ ി 182 

പട്ടികവർരം 146 

തപൊ ു വിഭൊരം 961 

 

ടതാഴിലുറപ് പദ്ധതി അടിസ്ഥാന വിവരം                 

 

Sl.No Ward NO. No.of job card 
issued 

No.of Active 
Workers. 

1                   ward-1 129 90 

2                   ward-2 86 48 

3 ward-3 64 14 

4 ward-4 170 84 

5 ward-5 87 42 

6 ward-6 125 52 

7 ward-7 85 43 

8 ward-8 152 121 

9 ward-9 150 39 

10 ward-10 91 15 

11 ward-11 138 65 

12 ward-12 123 53 

13 ward-13 70 22 
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വ ര്ഡ്്  ഭൂിടം 
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വാർഡിടന കുറിചുളുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരം                                             
1 അതോശുകള്   
1.1 വടക്ക് കശോം കുന്നം 

ിഞ്ച യത്ത്   
1.2 തതക്ക്  കടന ട് ിഞ്ച യത്ത് 
1.3 കോഴക്ക്  ധമലുക വ്  

ിഞ്ച യത്ത് 
1.4 ിടോഞ്ഞ റ് മുട്ടം ിഞ്ച യത്ത്   
2 കുടുബങ്ങള് 191 
3 ജനസംഖയ 694 
4 അംരനവ ടോ 1 
5 കുടുംബഗ് ീ യൂണോറ്റ്  9 
6 വ യന  ല 1 
7 തെല്ഡത്ത്  സബ് 

തസന്റര്ഡ  
1 

8 ധി സ്റ്റ്  ഓഫീസ്  1 

9 മറ്റുള്ളവ 0 

                                                

 

വ ര്ഡ്്  തലത്തോല്  തത ഴോല്ഡ ക ര്ഡ്്   ലഭോച്ചവര്ഡ                                                                                                                                   

അടോസ്ഥ ന 
വോവശങ്ങള്  

SC ST OTHERS ആതക  

കുടുബങ്ങളുതട 
എണ്ണം  

8 76 68 152 

വയക്തോകളുതട 
എണ്ണം  

12 124 103 239 
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തത ഴോല ളോകളുതട വയസ്  സംബദ്ധോച്ച വോവശങ്ങള്   

Age 

cateogary 

of Active 

workers 
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1. 

  അവകാേ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങള ് 

മഹാത്മഗാന്ധി പേശീയ ക്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂതട ക്ഗാമീണ 

ജനതയ്്് തതാഴില്  നല്കതേടുന്നപതാതടാപ്പം അവരുതട േത്തു 

അവരാശങ്ങളും സംരക്ഷി്തേടുന്നു..പസാഷയല്  ഓ്ിറ്റിലൂതട 

ക്േവൃത്തിരളുതട േരിപശാധനയും അപതാതടാപ്പം തതാഴിലാളിരളുതട 

േത്തവരാശങ്ങളും സംരക്ഷി്തേടുന്നുതവന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. 

 

1 .sXm-gnÂImÀUv e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw (sjUyqÄ 2) 

2.At]-£n¨v 15 Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ 

Ah-Imihpw Bb-Xnsâ ssI¸äv ckoXv e`n-¡p-¶-Xn-\p-apÅ 

Ah-Imiw (sjUyqÄ 1, 2)  
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3.AsÃ-¦nÂ sXm-gn-en-Ãmbva thX\w e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-

iw,  (BZys¯ 30 Znhkw 1/4  ]n¶n-SpÅ Znh-k-§-fnÂ 1/2) 

(sk£³ 7,8,9)  

4.sjÂ^v Hm^v t{]m-PIvSv X¿m-dm-¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw  

5. 5 Intem-ao-ä-dn-\p-ÅnÂ sXm-gnÂ e`n-bv¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw, 

AsÃ-¦nÂ (thX-\-¯nsâ 10 iX-am\w A[n-I-w) (sjUyqÄ 2 

]mc 20) 

6.IpSn-shÅw, hn{i-a-ku-Icyw, {]Ya ip{iqjm kuIcyw Ch 

e`n-bv¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw (sjUyqÄ 2 ]mc 23þ28) 

7. 15 Znh-k-¯n-\p-ÅnÂ thX\w e`n-¡p-¶-Xn-\pÅ Ah-Imiw 

(sk£³ 3(2), (6)) 

8. thX-\-hn-X-c-W-̄ nse Ime-Xm-a-k-¯n\v \jvS-]-cn-lmcw e`n-

bv¡p-hm-\pÅ Ah-Im-iw, (sk£³ 3(3)) 

9.ka-b-_-ÔnXambpÅ ]cmXn ]cn-lm-c-¯n-\pÅ Ah-Im-iw, 

(sk£³ 19) 

10.tkm-jyÂ HmUnäv \S-¯p-¶-Xn-\pÅ Ah-Im-iw. (sk£³ 

17(2))                   

ശമറ്്റ  മാരുടട സ്തപവർതനം  

 {]hr¯n-bpsS taÂt\m«w,sXm-gnÂ ImÀUnÂ Bh-iy-

apÅ hnh-c-§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p-I. Znh-khpw sXm-gn-em-

fn-I-fpsS lmPÀ aÌÀtdm-fnÂ Dd-¸p-h-cp-¯p-I. 

]qÀ¯n-bmb aÌÀtdm-fp-IÄ tUäm F³{Sn Hm¸-td-ä-

dpsS ]¡Â F¯n-bv¡p-I.  

 sskäv Ubdn, aÌÀ tdmÄ F¶nh IrXyamb 

]qcn¸n¡Ww. aÌÀ tdmfnÂ sh«n¯ncp¯epIÄ 

]mSnÃ. `qan ]m«¯ns\Sp¡pt¼mÄ kÀ¡mÀ amÀK 
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\nÀt±i¯nÂ ]dªncn¡p¶Xp t]mse aq¶v 

hÀjs¯sb¦nepw IcmÀ {]Imcw ]m«¯ns\Sp¡m³ 

{ian¡Ww. 

 taäpamÀ X§f¡p e`n¨ ]cnioe\w A\pkcn¨v 

sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnens\¡pdn¨v hyàX 

\ÂIWw. 

 sXmgnÂ ImÀUv IrXyambn ]qcn¸n¨v 

sXmgnemfnIÄ¡p \ÂIpI. bmsXmcp 

ImcWhimepw taäpamÀ sXmgnÂ ImÀUv I¿nÂ 

kq£n¡mXncn¡pI.  

 ]WnØe¯v Bhiyamb kuIcy§Ä Dപൊ F¶p 

taäv Dd¸phcp¯pI. 

 sskäv UbdnÂ taWnädn§ns\¯p¶ Dt±ymKØsc 

sImv H¸ph¸n¡Ww. 

 sXmgnemfnIÄ¡v AhcpsS ]¯v AhImi§sf¸än 

]dªpsImSp¡pIbpw . Ahsc 

t_m[hm·mcm¡pIbpw sN¿pI. 

 ]pXnb sXmgnenS§Ä Is¯phm\pw ]pXnb sXmgnÂ 

Bkq{XWw sN¿phm\pw sXmgnemfnIsf 

klmbn¡pIbpw sN¿pI. 

 IrXyambn tkmjyÂ HmUnän§nepw {Kmak`bnepw 

t{]mPIvSv aoän§nepw ]cnioe\ Iym¼nepw 

]s¦Sp¡pI. 

 aäp sXmgnemfnIÄ¡v IqSn taänsâ 

NpaXeIfntebv¡v IS¶phcphm\pÅ kmlNcyhpw 

kµÀ`hpw Hcp¡nsImSp¡Ww. 

 sXmgnemfnIfpambn \nc´c k¼À¡w 

]peÀ¯pIbpw IqSpXÂ _Ôw Øm]n¡pIbpw 

sN¿pI 
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 ഓഡിറ്റ് നു വിശധയമാക്കിയ  സ്തപവൃതികളുടട ലിസ്റ്റ്  

ക്രമ നമ്പര്  ക്േവര്ത്തി യുതട 

പേര് 

വര്്്  

പരാ്്  

രാലയളവ് തെലവ് ക്േവര്ത്തി 

േിനങ്ങൾ 

1 സാം നഗര്  

പറാ് ് േണി  

RC/266650 21-6-2018 to 

5-11-2018 

468279 1104 

2 സലഫ് ഭവന 

േദ്ധതി 

(ഏലി്ുട്ടി ) 

IF/352955 8-11-2018 to 

12-05-2019 

27390 90 

3 സലഫ് ഭവന 

േദ്ധതി(സനി) 

IF/352956 27-11-2018 to 

12-05-2019 

27390 90 

4 സലഫ് ഭവന 

േദ്ധതി(സപലാമി 

) 

IF/352957 1-10-2018 to 

20-02-2019 

27390 90 

                                                                                z  

 

cPnÌdpIÄ  

tI{µkÀ¡mcnsâ \nÀt±i{]Imcw Xmsg¸dbp¶ 7 cPnÌdpIÄ 

\nÀ_Ôambpw ക്ഗാമേഞ്ചായത്തില്  സൂക്ഷിപ്െതാണ.് 

 

1. പജാബ് രാര്്് രജിസ്റ്റര്  

2. ക്ഗാമസഭ  രജിസ്റ്റര്  

3. ്ിമാൻ്് / അപലാപ്ഷൻ & പവതന രജിസ്റ്റര്  

4. വര്്് രജിസ്റ്റര്  

5. ഫിക്സ് ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റര് 

6.  േരാതിരജിസ്റ്റര്  

7. തമറ്റീരിയല് രജിസ്റ്റര്  
 

എലല  തശജോസ്റ്ററുകളും വളതശ നലലശീതോയോല്ഡ സൂക്ഷോച്ചോശോക്കുന്നു 

എന്നത് എടുത്തു ിറധയണ്ടത ണ്. 

 

1. ടതാഴിൽ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ  
                         

തത ഴോല്ഡക ര്ഡഡോന യോ അധിക്ഷോച്ച തീയതോ,വോതശണം 
തെയ്ത തീയതോ ,അധിക്ഷോച്ചവശുതട ധിര് തുടങോയവ 
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കൃതയമ യോ ിൂശോപ്പോച്ചോട്ടുണ്ട യോശുന്നു.തത ഴോല്ഡ  ക ര്ഡഡോന യോ 
അധിക്ഷോച്ചോട്ട് 15 ദോവസത്തോനകം വോതശണം 
നടത്തോയോട്ടുള്ളത യ് ധശഖകളോല്ഡ  നോന്ന് വയക്തമ ണ് .152 

തത ഴോല്ഡ ക ര്ഡഡുകള് ഈ വ ര്ഡഡോല്ഡ  നല്ഡകോയോട്ടുണ്ട്. 
 

 2 സ്തരാമസഭ രജിസ്റ്റർ                              
15--07----2019 തല 7---  രജിസ്റ്റര്  േരിപശാധനയില ് നിന്നും വയക്തമായത് 2019 

തല തതാഴിലുറപ്പു ക്ഗാമസഭ മുട്ടം ഗ്ര മ ിഞ്ച യത്ത്  െ ളോല്  

വച്ചുനടന്നു എന്ന ണ്. AXnÂ- 18 sXmgnemfn-IÄ ിതെടുത്തത യോ 

െ ജര്ഡ ക ണുന്നു.എന്ന ല്ഡ  ഗ്ര മസഭ നടന്ന തോയതോധയ  ,ഗ്ര മസഭ 

മോനോട്സ് ഓ എഴുതോ ധെര്ഡത്തോട്ടോലല . ഇതു നന്ന യോ എഴുതോ 

അ യക്ഷൻ,വ ര്ഡ്് തമമ്പര്ഡ  എന്നോവര്ഡ ഒപ്പ് ധശഖതപ്പടുത്തോ 

സൂക്ഷോധക്കണ്ടത ണ്.                                                         

3.  ഡിമാൻഡ ്അശലാശക്കഷൻ ശവതന രജിസ്റ്റർ          

2019 -2020  വര്ഷത്തില് ,ഏക്േില്  മാസം  WH/298464 എന്ന 

ക്േവര്ത്തിയില ്  MR.NO 64,65,155,157യില്  8 പേര ് 5പേര് ,10പേര് ,13പേര്   

sXmgnÂ Bhiys¸«തായും sXmgnÂ sImSp¯ത യും, ധിയ്തമന്റ് 

പോയതായും ധശഖതപ്പടുത്തോയോട്ടുണ്ട്. മറ്റു വര്ഡക്ക്  കതളക്കുറോച്ച് 

ധശഖതപ്പടുത്തോയോട്ടോലല  . ഡോമ ൻ്്  ശജോസ്റ്റര്ഡ  അപ്ധഡറ്റ്്അലല.                                                 

4.വർക് രജിസ്റ്റർ  :ഗ്ിവര്ഡത്തോ  വിവരങ്ങൾ നല്ല രീതിയില്   

എം,ത എ.എസ് ല് നിന്നും ്ൗൺപലാ്് തെയരു  സൂക്ഷിച്ചിരി്ുന്നു                                       
5 ആ്രി രജിസ്റ്റർ  :           Ønc BkvXnIfpsS cPnÌdnÂ 

BkvXn kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä ]qÀ®-ambpw tcJ-s¸Sp¯n-bn-«p-m-

bn-cp-ന്നോലല .ഓഡോറ്റോനു വോധ യമ യ ഗ്ിവര്ഡത്തോകളോല്   ആസ്തോ 

വോകസന ഗ്ിവര്ഡത്തോകള ണ് സ ം നരര്  ധറ ്്  നോര്ഡമ ണം ,മൂന്ന് 

ലലഫ് ഭവനിദ്ധതോകളും എന്ന ല്  സ ം നരര്  ധറ ്്  നോര്ഡമ ണം 

മ ഗ്തധമ ശജോസ്റ്റര്ഡ യോല്ഡ  ധശഖതപ്പടുതോയോട്ട് ഉള്ളു . 
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6 പരാതി രജിസ്റ്റർ:]cmXn kw_-Ôn¨  hnh-c-§Ä കൃതയമ യോ  

എഴുതോ സൂക്ഷോക്കുന്നു.തഗ്തസയമ എന്ന വയക്തോ ിശ തോ 

നല്ഡകോയത യോ ധശഖ തപ്പടുത്തോയോട്ടുണ്ട് .ഇതോനു ലകതക ണ്ട 

നടിടോയും ശജോസ്റ്ററോÂ വയകതമ ക്കോയോട്ടുണ്ട് .                                                                          

7.ടമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ, എം .ഐ .സ് യോല്ഡ  നോന്നും ഗ്ിോന്റ്  

എടുത്തു കൃതയമ യോ  എഴുതോ സൂക്ഷോക്കുന്നു സൂക്ഷോച്ചോശുന്നു . 

 

^bÂ ]cn-tim-[-\-bnÂ \n¶pw Is-̄ nb hnh-c-§Ä 

ഏതത ശു വര്ഡക്ക് ഫയലോലും വ ര്ഡഷോക മ സ്റ്റര്ഡ സര്ഡക്കുലര്ഡ 

നോര്ഡധദ ോക്കുന്ന 21 ധശഖകളും ധകശള സര്ഡക്ക ര്ഡ നോര്ഡധേ ോക്കുന്ന 

ലസറ്റ് ഡയറോയും ഉള്തപ്പതട 22 ധശഖകള ണ് ഉണ്ട യോശോധക്കണ്ടത്. 

1.IhÀ t]Pv   
വാര്ഷിര മാസ്റ്റര് സര്്ുലര് ക്േരാരം രവര്പേജില് േഞ്ചായത്ത് 

വിവരങ്ങൾ, ജില്ല, ക്േവര്ത്തി നടപ്പിലാ്ിയ വിവരങ്ങൾ, അടങ്കല് 

തുര, ആതര തെലവ്, നടത്തിയ തീയതി,  മുതലായ വിവരങ്ങൾ 

പരഖതേടുപത്തെതാണ്.                                                                                                

ഒരു ക്േവൃത്തി ഫയലില്  ആധിരാരിരമായി പവെതും ക്േവൃത്തിതയ 

രുറിച്്ച  ഏതതാരാൾ്ും എളുേത്തില്  മനസിലാ്ാന ് സാധി്ുന്ന 

പരഖ രവര്  പേജ് ആണ്,അതുതരാെ് എല്ലാ വര്്്  ഫയലിലും രവര്  

പേജ് ഉൊയിരിപരെത് വളതര അതയാവശയമാണ്.                                     

ിശോധ   ോച്ച ന ലു വര്ഡക്ക്  ഫയലുകളോലും കവÀ ധിജ് 
ഉണ്ട യോശുന്നു . കവര്ഡ ധിജ്  ആനുവല്ഡ മ സ്റ്റര്ഡ സര്ഡക്കുലര്ഡ     

ഗ്ിക ശമുള്ള തും ആയോശുന്നു . 

ധശഖതപ്പടുധത്തണ്ട വോവശങ്ങള് ആയ, ജോ. ആര്ഡ. സ് ന്തറ ധിര്, 

ജോധയ  ട രോംഗ് അസറ്റ് ഐ. ഡോ,തഷല്ഡഫ് ഓഫ് ധഗ്ി തജക്ടോതല 

സീശോയല്ഡ നമ്പര്ഡ എന്നോവ  ിൂശോപ്പോച്ചോട്ടുണ്ടയോശുന്നോലല.. 

2.sN¡v enÌv  
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  ിശോധ   ോച്ച ന ലു വര്ഡക്ക് ഫയലുകളോലും  തെക്ക് ലോസ്റ്റ് 

ഉണ്ട യോശുന്നു എന്ന ല്ഡ Hmtcm ധശഖയും {Ia-s -̧Sp-̄ n-bn-cn-¡p¶ ധിജ് 

നമ്പര്ഡ ധശഖതപ്പടുത്തോയോശുന്നോലല.  

3. ആക്ഷൻ പ്ലൊനിന്തറ ബ്കൊെെി 

  ിശോധ   ോച്ച ന ലു വര്ഡക്ക് ഫയലുകളോലും  ആക്ഷൻ 
പ്ല നോന്തറ ധക പ്പോ ഉണ്ട യോശുന്നു . ആക്ഷൻ പ്ല നോന്തറ ധക പ്പോ 
ഫയല്ഡ  ലോല്  സൂക്ഷോക്കുന്നതോലൂതട  ഈ സ മ്പത്തോക വര്ഡഷത്തോല്ഡ 
തെയ്യ നുള്ള ഗ്ിവര്ഡത്തോകളുതട ലോസ്റ്റ് മുൻരണന ഗ്കമത്തോല്ഡ ആധണ  
എന്നും ഈ ലോസ്റ്റ് തയ്യ റ ക്ക ൻജനങ്ങളുതട 
ിെ ളോത്തംഉറപ്പ ക്കോധയ എന്നുംമുൻരണന ഗ്കമത്തോല്ഡഉള്ളഗ്ിവര്ഡത്തോ
തതന്നയ ധണ  നടത്തോയത്എന്നുംമനസ്സോല ക്ക ൻസ  ോച്ചോക്കുന്നു . 

4.എസ്റ്റിബ്മറ്റ് 

 സാശേതിക എസ്റ്റിശമറ്റ-് പദ്ധതിയിൽ ഏടറ്റടുക്കുന്ന ഓശരാ സ്തപവർതിക്കും 

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമതലടപടുതിയ അധികാര സ്ഥാനതിടറെ 

അനുമതിശയാടുകൂടിയ സാശേതിക എസ്റ്റിശമറ്റ് ഉണ്ടായിരിശക്കണ്ടതാണ്. Hcp 

{]hr¯n \S-̧ m-¡p-¶-Xn-\mbn F³Po-\n-b-dnwKv hn`mKw X¿m-dm-¡p¶ kmt¦-Xn-

I-tc-J-bmWv FÌn-ta-äv.  Hcp {]hr¯n  F§s\ \S-¸n-em-¡-W-sa¶v amÀ¤-

\nÀt±iw \ÂIp¶ Hcp tcJ IqSn-bm-Wn-Xv.  CXnÂ ]²-Xn-bpsS t]cv, ]²-Xn-

bnÂ Gsä-Sp-¡p¶ hnhn-[- ioÀj-I-̄ nÂs¸« {]hr-̄ n-IÄ(Activities), Ah-

bpsS F®w, \ofw, hoXn, Bgw, (s]m-¡w) hym]Xw, Hcp bpWn-än\v \ÂtI-p¶ 

XpI, BsI XpI F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw tcJ-s -̧Sp-̄ n-bn-c-n¡-Ww.  km[-\-

km-a-{Kn-IÄ (B-h-iy-amb {]hr-̄ n-I-fnÂ am{Xw) hnZ-Kv²þAhn-ZKv² sXm-gn-em-

fn-I-fpsS F®w, \ÂtI-p¶ Iqen,kn-än-k¬ C³^Àta-j³ t_mÀUnട- XpI 

F¶nh \nÀ_-Ô-ambpw FÌn-ta-änÂ DÄs¡m-Ån-̈ n-cn-t¡--Xm-Wv.   ഓശരാ 

സ്തപവർതിക്കും എസ്റ്റിശമറ്റിടറെ സംക്ഷിപ്രം, ഡിസസൻ, സ്തപവർതിയുടട സ്തപതീക്ഷിത 

ശനട് ങ്ങൾ വിേദീകരിക്കുന്ന സാശേതിക കുറിപ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിശക്കണ്ടതും 

ടസകവർ ശസാഫറ്്റ് ടവയറിലൂടട ഓൺസലനായി അനുമതികൾ 

ലഭയമാശക്കണ്ടതുമാണ ്

എല്ലാ ഫയലുരളിലും വിശേമായഎസ്റ്റിപമറ്റ് , ധഗ്ഡ യോങ് ആൻ്് 

ഡോലസൻ, ഉൊയിരുന്നു.  ഈ ധശഖകളോÂ  സ ധെതോക അനുമതോ 

നല്ഡകുന്ന എലല  ഉധദയ രസ്ഥശുധടയും  തോയതോധയ ടുകൂടോയ ഒപ്പ്, 
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സീല്ഡ  എന്നോവ കൃതയമ യോ ധശഖതപ്പടുധത്തണ്ടത ണ്. ജനങ്ങള്ക്ക്ക് 

മനസോല കുന്ന ശീതോയോലുളള  ജനകീയ എസ്റ്റോധമറ്റ്,സര്ഡധട ഓഫ് 

ട റ്റ എന്നോവ ഒശു ഫയല്ഡലോലും ക ണ ന യോലല .  

5. ഭരണൊനുമ ി  ീരുമൊനത്തിന്തറ ബ്കൊെെി 

ഒരു വാര്്ില് ഒരു വര്ഷം നടപ്പിലാ്ുന്ന തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതി 

ക്േവര്ത്തനങ്ങൾ്് േഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി നല്രുന്ന 

അംഗീരാരമാണ് ഭരണാനുമതി  ഭശണ നുമതോ തീശുമ നത്തോന്തറ 
ധക പ്പോ   തസകയുര്ഡ ധസ ഫ്റ്റ്തവയറോല്ഡ നോന്നും എടുത്ത് 
സൂക്ഷോച്ചോട്ടുണ്ട്. ഈ ധശഖകളോല്ഡ   തസഗ്കട്ടറോയുതട തോയതോധയ ടു 
കൂടോയ  ഒപ്പ്, സീല്ഡ എന്നോവ കൃതയമ യോ ധശഖതപ്പടുധത്തണ്ടത ണ്. 

 

6.സൊബ്േ ിക നുമ ി  ീരുമൊനത്തിന്തറ ബ്കൊെെി 

  േരിപശാധിച്ച  ഫയലുരളില് തസരയൂരില്  

നിതന്നടുത്ത സാപങ്കതിരനുമതിയുതട പരാപ്പി   

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ്. എന്നാല്, ബന്ധതപ്പട്ട 

ഉപേയാഗസ്ഥരുതട ഒപ്പ് ,സീല്, തീയതി 

മുതലായവ രാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

. 

7. സംബ്യൊജി  പദ്ധ ി 

ഓഡോറ്റ്  ക ലയളവോലുള്ള  4 ഗ്ിവര്ഡത്തോകള് 

കൺധവര്ഡജൻസ്സുമ യോ  ബന്ധതപ്പട്ട ഗ്ിവര്ഡത്തോകള് ആണ് .എന്ന ല്ഡ   

കൺവര്ഡജൻസ് ഫണ്ട്, ഡോപ്പ ര്ഡട്ട്തമൻറ് എന്നീ വോവശങ്ങള്  

ഉള്തപ്പടുത്തോയോശുന്നോലല. 

8. ത ൊഴില് ആവശ്യതെെട്ടള തകൊണ്ടുള്   അബ്പക്ഷ  

ിശോധ   ോച്ച എലല  വര്ഡക്ക്  ഫയല്  കളോലും വയക്തിഗത 

്ിമാൻ്് പഫാം  ഉൊയിരുന്നു . ഈ അധിക്ഷകള്തക്കലല ം നലല 
വയക്തത ഉണ്ട യോശുന്നു. നോര്ഡേോഷ്ട ധഫ ര്ഡമ റ്റ് 
അനുസശോച്ചുളളത യോശുന്നു. ഓധശ  തത ഴോല്ഡ അധിക്ഷയോലും 
അധിക്ഷ വച്ച തോയതോ, തത ഴോല്ഡ ആവ യതപ്പടുന്നത് എന്ന് മുതല്ഡ 
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എന്ന് വതശ ആതണന്ന് കൃതയമ യോ എഴുതോയോശോക്കുന്നത് 
നന്ന യോശോക്കുന്നു .  എന്ന ല്ഡ  ിശോധ   ോച്ച ഫയല് ലുകളോതല  
അധിക്ഷയോല്ഡ  ശസീതോ  നമ്പര്ഡ ഉണ്ട യോശുന്നോലല അതോന ല്ഡ 
അധിക്ഷകള്ക്ക് ശസീതോ നല്ഡകോയോശുന്നോലല  എന്ന് മനസ്സോല ക്ക ൻ 
സ  ോച്ചു.. മ സ്റ്റര്ഡ ധറ ള് ിശോധ   ോച്ചതോല്ഡനോന്നും തത ഴോല്ഡ 
ആവ യതപ്പട്ട 15 ദോവസത്തോനകം തത ഴോല്ഡ നല്ഡകോയോട്ടുതണ്ടന്ന് 
മനസോല ക്ക ൻ  സ  ോച്ചു. 

9. ത ൊഴില് അനുവദിച്ചളതകൊണ്ടുള് അനുമ ി പഗ് ം.  

എലല  മ സ്റ്റര്ഡധറ ളോലും തത ഴോല്ഡ അനുവദോച്ചതോന്തറ ികര്ഡപ്പ് 

കൃതയമ യും ഉണ്ട വണം. തത ഴോല്ഡ അനുവദോച്ചതോന്തറ ികര്ഡപ്പ് 

എലല  ഫയല്ഡലോലും ഉണ്ട യോശുന്നു.                                                  

10. മസ്റ്റർ ബ്റൊള്പ്  

  

 തതാഴിലാളിരൾ തതാഴില് തെയ്യുന്ന തീയതി 

ഉൾതപ്പതട ഹാജര് പരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 

അടിസ്ഥാന പരഖയാണ് ഇമസ്റ്റര് പറാൾ.ഇതില് 

പലാ്് ത്വലതപ്െൻറ് ഓഫീസര്, 

േഞ്ചായത്ത് തസക്രട്ടറി എന്നിവര്  

തിയതിപയാടുരൂടിയ ഒപ്പും,  സീലും  

പരഖതേടുപത്തെതാണ്.  അപതാതടാപ്പം 

േരിപശാധന നടത്തിയ ഓവര്സീര്  /എ.ഇ,പമറ്റ ് 

എന്നിവരുതട  ഒപ്പും,    

പരഖതേടുപത്തെതാണ്.   

  

മസ്റ്റര്ഡ ധറ ള് വളതശ വയക്തമ യും കൃതയമ യും, 
സൂക്ഷോച്ചോട്ടുള്ള  ത യോശുന്നു. മസ്റ്റര്ഡധറ ള് കളോല്ഡ  ഒന്നും 
തവട്ടോത്തോശുത്തലുകള്  ഇലല  എന്നുള്ളത് വളതശ ഗ്ി ംസനീയമ ണ്  
.എന്ന ല്ഡ മസ്റ്റര്ഡ ധറ ളോലോല്ഡധശഖ തിടുധത്തണ്ടത യ    
തമഷര്ഡതമൻറ് ബുക്ക് നമ്പര്ഡ   ധശഖതപ്പടുത്തോയോശുന്നോലല .  

11. തമഷർതമൻറ് ബുക്ക് :ക്േവര്ത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും പശഷവും 

അളവുരൾ പരഖതപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പരഖയാണ് 

തമഷര്തമറെ ്ബു്്.എല്ലാ ഫയലുരളിലും M book ഉൊയിരുന്നു. 
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എലല  എം .ബുക്കോലും വര്ഡക്ക് ധക ്്, വര്ഡക്കോന്തറ ധിര് 
,ധിജ് നമ്പര്ഡ    എസ്റ്റോധമറ്റ് തുക,  മ സ്റ്റര്ഡ ധറ ള് നമ്പര്ഡ എന്നോവ 
ഉണ്ട യോശുന്നു AS,TS നമ്പര് എന്നിവ രൂടി പരഖതപ്പടുപത്തെതാണ്. 
ിശോധ   ോച്ച  4 എം .ബുക്കും സര്ഡട്ടോലഫ തെയ്തോട്ടോലല   .  
ധല ക്ക്  AE എലല  എം.ബുക്കലോലും  തീയതോധയ ട് കൂടോയ ഒപ്പും 
സീലും ധശഖതപ്പടുത്തോയോശോന്നു. എന്ന ല്ഡ  മറ്റു ഉധദയ രസ്ഥശുതട   
തീയതോധയ ടുകൂടോയ ഒപ്പ്, സീല്  എന്നോവ ഇലല യോശുന്നു.  . 

12.സൊധന ഘടകം  

 ിശോധ   നയ്ക്ക് വോധ യമ യ ഫയലുകളോല്ഡ ബ  കമലല.  

13. ബ്വ  ല്ിസ്റ്റ് 

IrXy-k-a-b¯v lmPÀ Fw .sF FknÂ tcJ-s¸-Sp¯n 

thPvenÌv B¡p-Ibpw thX\w F^v. Sn .H മുഖ ന്തശം  sXmgn-em-fn-I-

fpsS _m¦v A¡u-nÂ F¯n-¡p-¶-Xn\pw th Imcy-§Ä IrXy-X-

tbmsS sN¿p-¶-Xmbn a\-kn-em-bn.- th-PvenÌv ]IÀ¸v ^b-ep-I-fnÂ 

kq£n-¨n-«pv. 
14. FTO 

     ഫണ്ട് ഗ്ട ൻസ്ഫര്ഡ ഓര്ഡഡര്ഡ എലല  ഫയലോലും ഉണ്ട യോശുന്നു. 
എന്ന ല്ഡ ധവജ് ലോസ്റ്റോന്  അനുസശോച്ചുള്ള ഫണ്ട് ഗ്ട ൻസ്ഫര്ഡ 
ഓര്ഡഡര്ഡ എലല   ഫയലോലും ക ണ ൻ സ  ോച്ചോലല കുതറ 
ഗ്ിവര്ഡ ത്തോകളുതട ഒന്നോച്ചുള്ള എഫ് .ടോ.ഒ ആണ് അ ോകവും 
സൂക്ഷോച്ചോശോക്കുന്നത് . 

 

15.തമറ്റീരിയല് വൗച്ചർ 

  ിശോധ   നയ്ക്ക് വോധ യമ യ ഫയലുകളോല്ഡ ബ  കമലല.  

16. ബ്റൊയല്റ്റി  

ഗ്ിസ്തുത ഗ്ിവര്ഡത്തോകളോല്ഡ ബ  കമലല. 

 

17.ബ് ൊബ്ട്ടൊഗ്രൊഫ്സസ് 

ഓധശ  വര്ഡക്ക് ഫയലുകളോലും ഗ്ിവര്ഡത്തോ ആശംഭോക്കുധമ്പ ള്, 

നടന്നുതക ണ്ടോശോക്കുധമ്പ ള്,  ിൂര്ഡത്തീകശണ ധവളയോല്ഡ എന്നോങ്ങതന 
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മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളോലുള്ള  ധഫ ധട്ട ഗ്ര ഫ്സ് സൂക്ഷോധക്കണ്ടതുണ്ട്. 

ഗ്ിവര്ഡത്തോയുതട സുത ശയതയ്ക്കും ഒശു സ്ഥലത്തുതതന്ന 

ഗ്ിവര്ഡത്തോകള് ആവര്ഡത്തോക്ക തോശോക്കുന്നതോനും, നോര്ഡേോഷ്ട 

ഗ്ിവര്ഡത്തോകള് നോര്ഡേോഷ്ട സ്ഥലത്ത് തതന്നയ ണ് തെയ്യുന്നത് എന്ന് 

ഉറപ്പുവശുത്തുന്നതോനുമ ണ് ഇത്തശം ധഫ ധട്ട ഗ്ര ഫുകള് ഫയലോല്ഡ 

സൂക്ഷോക്കുന്നത്.IF/352957 Ward 8 life ഭവന ിദ്ധ ോ(സധല മോ)എന്ന 

ഫയല്ഡ  ലോല്  3 ധസ്റ്റജ് ധഫ ധട ഗ്രഫ്സ്  ഉണ്ട യോശുന്നു.  എലല  

ഗ്ിവര്ഡത്തോ  ഫയലുകളോലും 3 ധസ്റ്റജ്  ധഫ ധട്ട ഗ്ര ഫ്സ് 

ഉള്തപ്പടുത്ത ൻ ഗ് ദ്ധോധക്കണ്ടത ണ് . 

 18 ജിബ്യൊ ടൊഗ്ഡ് ബ് ൊബ്ട്ടൊസ്  

  

ക്േവര്ത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉോധിയാണ് ജിപയാ ടാഗ് ഡ ്

പഫാപട്ടാസ.്  എന്നാല് ഇവ േരിപശാധനയ്്് വിപധയമാ്ിയ ഒരു 

ഫയലിലും രാണാൻ  സാധിച്ചില്ല .ഉള്തപ്പടുത്തത ന്  ഗ് ദ്ധോക്കണം . 

19.പൂർത്തീകരണ സർട്ടി ിക്കറ്റ് ബ്കൊെെി  

  Hmtcm {]hr-¯nbpw ]qÀ¯oI-cn-¨-Xnsâ 

km£-y-]-{X-amWv {]hÀ¯n ]qÀ¯oI-cW 

km£-y-]-{Xw.CXv kmt¦-XnI hnZ-KvZ³ 

km£-y-s¸-Sp¯n ^b-enÂ kq£n-t¡--

Xm-Wv.                                                          
IF/352957 Ward 8 life ഭവന 
ിദ്ധ ോ )സധല മോ(  എന്ന ിദ്ധ ോയോല്  
{]hÀ¯n ]qÀ¯oI-cW km£-y-]-{Xw 
ക ണ ന യോ .ഫയല്ഡ  ിശോധ   ന 
ധവളയോല്ഡ  ഗ്ിവര്ഡത്തോ 
ിൂര്ഡത്തീകശോക്ക ത്തതോന ല്ഡ  മറ്റു ഫയ 
ലുകള്ക്ക് ഈ ധശഖ ഉണ്ട യോശുന്നോലല . 

20. മസ്റ്റർ ബ്റൊള്പ്   മൂവ്തമൻറ് സ്ലിെെ് : 
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4 വര്ഡക്ക് ഫയലുകളോലും മ സ്റ്റര്ഡ ധറ ള്  മൂവ്തമൻറ് സോപ്പ് 
ഉണ്ട യോശുന്നു.  എലല  ധക ളവും എലല  വര്ഡക്കു  ഫയലോലും 
ിൂശോപ്പോച്ചോട്ടുണ്ട യോശുന്നു. 

21.ബ്സൊഷയല് ഓഡിറ്റ് റിബ്െെൊർട്ട് ബ്കൊെെി : 

  എഎംസി ക്േരാരമുള്ള പസാഷയല് 

ഒ ാ്ിറ്റ് നടപ്പാ്ുന്നത് ഇപപ്പാഴാണ്.  

 

22. സസറ്റ് ഡയറി 

 സംസ്ഥാന സര്്ാരിതറെ നിര്പേശക്േരാരം  

വര്് ്ഫയലില് സൂക്ഷിപ്െ 22 മതത്ത 

പരഖയാണ ്സസറ്റ ് ്യറി 

.േരിപശാധനയ്്്  വിപധയമാ്ിയ 

ക്േവൃത്തിരൾ   സസറ്റ് ്യറി 

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

  സസറ്റ ്്യറി യുതട  രവര്പേജില് 

ക്േവര്ത്തിതയ രുറിച്ചുള്ള ക്ോഥമിര 

വിവരങ്ങൾ  ഏതതാരു വയക്തി്ും 

മനസ്സിലാ്ാൻ േറ്റുന്ന രീതിയില് 

ഉൊപരെതാണ.് ക്േവര്ത്തി ആരംഭി്ുന്ന   

േിവസം ക്േവര്ത്തി അവസാന തീയതി  

എന്നിവ പരഖ തേടുതിയിരുന്നു 

,അപതാതടാപ്പം  എസ്റ്റിപമറ്റ ്തുര,,ക്േവൃത്തി 

േിനങ്ങൾ  , എന്നിവ രവര്പേജില് 

ഉൊയിരുന്നു 

 േണിസ്ഥലതത്ത തസൗരരയങ്ങളുതട ലഭയത 

അടങ്ങിയ തെ് ്ലിസ്റ്റ ്േൂര്ണമായും 

േൂരിപ്പച്ചിരുന്നു. 

 സസറ്റ് ്യറി യുതട ഒരു ഭാഗമാണ്  േദ്ധതി 

ആരംഭ മീറ്റിങ്്ങ.  ഒരു ക്േവൃത്തി 

തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് 

ക്േവര്ത്തിതയ്ുറിച്ചുളള  വിവരങ്ങൾ 

േങ്കുവയ്്ുന്നതും അതുപോതല ഒരു 

ക്േവര്ത്തി എങ്ങതന തെയ്യണതമന്ന ്

തതാഴിലാളിരള്് ്   രൃതയമായ 

അവപബാധം ഉൊ്ി എടു്ുന്നതിനും 

വാര്്് തമമ്പര്,  സ്റ്റാഫ ്എന്നിവരുതട  
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അധയക്ഷതയില് രൂടുന്ന പയാഗമാണ ്േദ്ധതി  

ആരംഭ  മീറ്റിങ്്ങ. േരിപശാധിച്ച ്

ഫയലുരളില് ഉള്ള സസറ്റ ്്യറിയില്  

എല്ലാം പമല്േറഞ്ഞ അധിരാരിരളുതട 

സാന്നിധയത്തില് േദ്ധതി ആരംഭ മീറ്റിംഗ് 

നടത്തിയതായി പബാധയതപ്പട്ടു.                                                                                            

 സസറ്റ് ്യറി  യില്  ഉൊയിരിപരെ  

മതറ്റാരു ക്േധാനതേട്ട ഭാഗമാണ് 

തതാഴിലാളിരളുതട സാക്ഷി േക്തം:മസ്റ്റര് 

പറാളില് ഒപ്പുതവച്ച തതാഴിലാളിരൾ 

ക്േവൃത്തി തെയരു  എന്നും, പമറ്റ ്പമല്പനാട്ടം 

വഹിച്ചു എന്നും തതളിയി്ുന്ന 

ആധിരാരിര പരഖയാണ് സാക്ഷി േക്തം 

േരിപശാധിച്ച ്ഫയലുരളില്  (RC/266650 
സ ം നരര്ഡ  ധറ ്്   ിണോ എന്ന 
ഗ്ിവര്ഡത്തോയോല്ഡ ) തതാഴിലാളിരൾ 

സാക്ഷയതപ്പടുത്തിയിരുന്നു.  

 

VMC Report 

  RC/266650 സ ം നരര്  ധറ ്്  ിണോ 
എന്ന ഗ്ിവര്ഡത്തോയോല്  വോജോലൻസ് 
ആൻ്് ധമ ണോറ്ററോങ് കമോറ്റോയുതട 
റോധപ്പ ര്ഡട്ട് ഉണ്ട യോശുതന്നെോലും  
അഭോഗ്ി യങ്ങള് 
ധശഖതപ്പടുത്തോയോശുന്നോലല. ഓധശ  
വ ര്ഡഡോതല ഗ്ിവര്ഡത്തനങ്ങതള 
നോശീക്ഷോക്കുന്നതോനും കൂടുതല്ഡ 
തമച്ചതപ്പടുത്തുന്നതോനുമ യോ 
ക ശയക്ഷമമ യ ഗ്ിവര്ഡത്തോധക്കണ്ടവശും, 
തത ഴോല്ഡക ര്ഡഡോല്ഡ ധിര് ഇലല ത്ത  
വയക്തോകളുമ ണ്  വോ. എം.സോ യോല്ഡ 
അംരങ്ങള് ആയോശോധക്കണ്ടത് . 

ിണോയ യു  വ ടക 
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  RC/266650 സ ം നരര്  ധറ ്്  ിണോ എന്ന ഗ്ിവര്ഡത്തോയോല്  ലസറ്റ് 
ഡയറോയോല്ഡ ിണോയ യു  വ ടക ധശഖതപ്പടുത്തോയോശുന്നു .മറ്റു  3 
ഗ്ിവര്ഡത്തോകള്ക്ക്  ബ  കമലല .  

സന്ദർശ്ക കുറിെെ്: 

 

ഗ്ിവര്ഡത്തോയുതട ഓധശ  ഘട്ടങ്ങളോലുള്ള ിുധശ രതോ  
വോലയോശുത്തുന്നതോനും, തത ഴോല ളോകളുതട ഗ്ിശ്നങ്ങള് 
മനസ്സോല ക്കുന്നതോനും, ിദ്ധതോ നോര്ഡവെണ ഏജൻസോയുതട 
ഉധദയ രസ്ഥര്ഡ, ജനഗ്ിതോനോ ോകള്, VMC അംരങ്ങള് എന്നോവര്ഡ 
ഗ്ിവര്ഡത്തോ  നടക്കുധമ്പ ള് സ്ഥല സന്ദര്ഡ നം നടധത്തണ്ടത ണ്. ലസറ്റ് 
ഡയറോകളോല്ഡ, സന്ദര്ഡ കശുതട  ധിശും,ഒപ്പും, സന്ദര്ഡ ന കുറോപ്പും 
ധശഖതപ്പടുധത്തണ്ടത ണ്. എലല വര്ഡക്ക്  കളോലും സന്ദര്ഡ ക കുറോപ്പ് 
ഉണ്ട യോശുന്നു .  

ത ൊഴില്ൊളികളളതട സൊക്ഷി പഗ് ം: 

 

മസ്റ്റര്ഡ ധറ ളോല്ഡ ഒപ്പുതവച്ച തത ഴോല ളോകള്  ഗ്ിവര്ഡത്തോ തെയ്തു 
എന്നും, ധമറ്റ് ധമല്ഡധന ട്ടം വെോച്ചു എന്നും എലല  ഡയറോയോലും 
ഡയറോയും തത ഴോല ളോകള് സ ക്ഷയതപ്പടുത്തോയോശുന്നു. RC/266650 
സ ം നരര്ഡ  ധറ ്്  ിണോയോല്ഡ തത ഴോല ളോകളുതട സ ക്ഷോ ിഗ്തം 
ഉണ്ട യോശുന്നു.  

 യല് പരിബ്ശ്ൊധനയുതട അടിസ്ഥൊനത്തില്  ീല്ഡ് പരിബ്ശ്ൊധന 

നടത്തിയ ിന്തറ  കതണ്ടത്തല്ുകള്പ് 

ത ൊഴില് കൊർഡ്. 

 sXmgn-em-fn-I-fnÂ \n¶pw Adn-bm³ km[n-̈ Xv , FÃm-hcpw sXmgnÂ 

ImÀUn-te¡v B-h-iy-amb t^mt«m kz´-ambn ss]k Nne-h-gn¨v FSp-¡m-dp-Å-

Xm-bm-Wv. ]©mb¯nÂ \n¶p Xs¶ kuP\yambn t^mt«m FSp¯v \ÂIWw 

F¶Xns\¡pdn¨v sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb [mcW CÃmbncp¶p. -sXm-gn-em-

fn-I-fpsS sXmgnÂ ImÀUn-te-¡m-h-iy-amb t^mt«m ]©m-b-̄ nÂ \n¶v Xs¶ 

FSp¯v sImSp-¡p-¶-Xn\v th \S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡p-¶Xv \Ã-Xm-bn-cn-¡pw. 
sXmgnÂ ക ര്ഡഡുകള് ധമറ്റ് മ ര്ഡ കൃതയമ യോ ധശഖതപ്പടുത്തോ നല്ഡകോയോട്ടുണ്ട്. 
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]²Xn Bkq-{X-W-¯n-ep-ff ]¦m-fn¯w 

 \nbaw A\pimkn¡p¶ {]Imcw sXmgnemfnIÄ¡v sXmgnÂ 

Is¯p¶Xn\pw sXmgnÂ Bkq{XWw sN¿p¶Xn\pÅ AhImiw Dv. 

F¶mÂ Cu Hcp AhImis¯ Ipdn¨v sXmgnemfnIÄ¡v hyàamb 

[mcWbnÃm¯Xn\mÂ ]©mb¯nÂ \n¶pw AXn\pth ]cnioe\§f¡v 

¢mÊpIÄ apJm´capÅ Aht_m[tam e`yam¡n sImSpt¡Xv 

A\nhmcyamb LSIamWv. ിദ്ധതോ ആസൂഗ്തണത്തോല്ഡ ിെ ളോകള വുന്നുണ്ട് 

എന്ന ണ് തത ഴോല ളോകള് ിറഞ്ഞത് 

sXmgn-en-\p-ff At]£ 

sXmgnÂ  Bhiys¸«psImpÅ അധിക്ഷ \ÂIn 15 Znhk¯n\Iw 

sXmgnÂ e`n¡m³ AhImiw sXmgnemfnIÄ¡pv. Hcp km¼¯nI 

hÀj¯nÂ Hcp ഗ്ിവര്ഡത്തോ¡pthn Unamâv sNbvXv BZy15 Znhk¯n\pÅnÂ 

sXmgnÂ e`n¨n«nÃsb¦nÂ ധവതനത്തോന്തറ ന ലോതല ന്നും 30 Znhk¯n\pÅnÂ 

sXmgnÂ e`n¨nÃsb¦nÂ thX\¯nsâ ]IpXnbpw sXmgnenÃmbva thX\ambn 

e`n¡pw. വയക്തോരത അധിക്ഷകള ണ് തത ഴോല ളോകള്  നല്ഡകുന്നത് അധിക്ഷ 

H¸n«v ]©m-b-̄ nse തത ഴോലുറപ്പ്  skÃnÂ Fev]n-¡p-I-bmWv sN¿p¶Xv  
ആയതോന ല്ഡ  ckoXv e`n-¡m-dn-Ã. ക ലത മസം കൂട തത ിണോകള്ക്  

ലഭോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്  തത ഴോല ളോകള് ിറയുകയുണ്ട യോ . 

Iqen/\jvS ]cn-lmcw 

sXmgn-ep-d¸v \nba {]Imcw ഗ്ിവര്ഡത്തോ Ignªv 15 Znh-k-̄ n-\p-ÅnÂ 

thX\w e`n-t¡ Ah-Imiw sXmgn-em-fn-IÂ¡v Dv. HmUn-än\v hnt[-b-am-

¡nb ഗ്ിവര്ഡത്തോ-I-fpsS thX\w ലഭോച്ചോട്ടുണ്ട് എന്ന ണ് അറോയ ൻ കഴോഞ്ഞത്.ധമറ്റ് 

ഉള്തപ്പതടയുള്ള മുഴുവൻ തത ഴോല ളോകളുതടയും ലഭയമ യ ി സ്ബുക്ക്  അപ്ധഡറ്റ്് 

അലല യോശുന്നു. അതോന ല്ഡ കൃതയസമയത്ത് കൂലോ ലഭയമ യോട്ടുധണ്ട   എന്ന ിശോധ   ന 

അസ  യമ യോശുന്നു.  

bm{X _¯ 

 

5 IntemaoäÀ Npä-fhn\v ]pd¯v sXmgnemfnIÄ sXmgnÂ 

sN¿pIbmsW¦nÂ 10% A[nI thX\w \Ât¡XmWv. tkmjyÂ HmUnäv 

Sow \S¯nb ]cntim[\bnÂ BÀ¡pw bm{X_¯ A\p-h-Zn-̈ -Xmbn ImWp-
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hm³ km[n-̈ nÃ. .അഞ്ചു കോധല മീറ്റര്ഡ ദൂശം ധി യോ തത ഴോല ളോകള് 

ിണോതയടുത്തോട്ടോലല.  

sXmgnÂ Øes¯ kuI-cy-§Ä 

  

 IpSn-bv¡p-hm-\pÅ shÅw, hn{ia kuI-cyw, {]Y-a-ip-{iqjm kuIcyw 

F¶nh sXmgnÂ Øe¯v e`y-am-¡-W-sa¶v sXmgn-ep-d¸v \nbaw A\p-im-kn-¡p-

¶p-v.-sXm-gn-em-fn-I-fp-ambn t\cn«v \S-̄ nb k`m-j-W-̄ n-\n-S-bnÂ an¡ {]hr-

¯n-I-fnepw sXmgn-em-fn-IÄ Xs¶ IpSn-shÅw sImp-h-cp-¶-Xm-bmWv Adn-bm³ 

Ign-ª-Xv.{]Ya ip{iqj Inäp-IÄ ]Wn Øe-§-fnÂ e`y-am-bn-«pv .  X-

Wen\pÅ SmÀt]m-fn³ e`y-am-bn-ട്ടുണ്ട യോശുന്നു . ]Wn-bm-bp-[-§Ä sXmgn-em-fn-

IÄ sImp-h-cp-¶-XmWv   AXnsâ hmSI ലഭോക്കുന്നുF¶pw Adnbm³- 

Ignªp.  sXmgn-em-fn-I-fnÂ \n¶pw t\cn«v tNmZn-̈ -dnª hnh-c-§-fm-Wn-Xv. 

 

 

 

 

]cmXn ]cn-lmc kwhn-[m\w 

 

k-a-b-_-Ôn-Xam-b ]-cm-Xn ]-cn-lm-cw F¶-Xv a-lm-ßmKm-Ôn tZio-b {Kmao-

W sXm-gn-epd-̧ v \n-b-a {]-Im-cw sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p {]-[m-\w sN¿p-¶ H-cp A-

SnØm-\ A-h-Im-i-am-Wv sXm-gn-em-fn-IÄ X-§-fp-sS {]-hÀ-̄ -\-hp-am-bn _-Ô-s -̧« 

G-Xp ]-cm-Xnbpw G-Xp k-a-b¯pw ]-©m-b-¯n-s\tbm _-Ô-s -̧« A-[n-Ir-X-

sctbm k-ao-]n-̈ mÂ ]qÀ-®-ambpw ]-cnlm-c \-S-]-Sn-IÄ \Â-In- sIm-f-fm-sa-¶m-Wv 

\nb-aw A-\p-im-kn-¡p-¶-Xvv.   AXn-\m-bn ]-©m-b¯nÂ sXm-gn-em-fn-IÄ-¡p th--

nbp-f-f H-cp ]-cm-Xn ]-cnlm-c c-Pn-ÌÀ kq-£n-¡p-¶p-. 

hÀ¡v sskറ്റ് 

 

സ ം നരര്ഡ  ധറ ്്  ിണോ (RC/266650) എന്ന വര്ഡക്ക്  2018 ജൂൺ  21 നു 
ആശംഭോക്കുകയും  2018നവംബറോല്ഡ ിൂര്ഡത്തീകശോച്ചതുമ ണ്  .468279 ശൂിയ ണ് 
ഗ്ിവര്ഡത്തോയുതട ആതക െോലവ് . 1104 തത ഴോല്  ദോനങ്ങള് ഈ 
ഗ്ിവര്ഡത്തോയോലൂതട സൃഷ്ടോക്കതപ്പട്ടത്. ഇതോനു m .ബുക്കോല്ഡ 264.105 m അളവ ണ് 
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ഉണ്ട യോശുന്നത്. കൃതയമ യ അളവോലും  വളതശ നന്ന യോയും ഗ്ിവര്ഡത്തോ  
തെയ്തോശോക്കുന്നത യോ ക ണ ന യോ. സോറ്റോതസൻ  ഇൻഫര്ഡധമഷൻ ധബ ര്ഡ്്  
ഉണ്ട യോശുന്നു. 

 

  2.  WARD 8  ലലഫ് ഭവന ിദ്ധതോ (ഏലോക്കുട്ടോ ),IF/352955. 

2018 നവംബര്   8 മുതല്ഡ   2019 തമയ്  12 വതശ ആണ് ഗ്ിവര്ഡത്തോയുതട ക ലയളവ് 
.90 ദോവസതത്ത തത ഴോല്  ദോനങ്ങള് സൃഷ്ടോച്ചോട്ടുണ്ട്.27390 ശൂിയ ണ് 
ഗ്ിവര്തോക്കുധവണ്ടോ ആതക െോലവഴോച്ചോശോക്കുന്ന തുക ഇതോല്  2710 ശൂി  
സോറ്റോതസൻ ഇൻഫര്ഡധമഷൻ ധബ ര്ഡഡോനു െോലവഴോച്ചോട്ടുണ്ട്   .ഗ്ിവര്ഡത്തോ 
സ്ഥലത്ത് ധബ ര്ഡ്്  ഉണ്ട യോശുന്നു .ഈ ഗ്ിവര്ഡത്തോ തക ണ്ട്  വളതശ അ ോകം 
ഗ്ിധയ ജനം ലഭോച്ചോട്ടുണ്ട് എന്ന് രുണധഭ ക്ത വ് ിറയുകയുണ്ട യോ. 

3 WARD 8  ലലഫ് ഭവന ിദ്ധതോ   (സനോ),IF/352956) 

 2018  നവംബര്  27  മുതല്ഡ   2019 തമയ്  12 വതശ ആണ് ഗ്ിവര്ഡത്തോയുതട 
ക ലയളവ് .90 ദോവസതത്ത തത ഴോല്  ദോനങ്ങള് സൃഷ്ടോച്ചോട്ടുണ്ട്.27390 ശൂിയ ണ്  
ഗ്ിവര്തോക്കുധവണ്ടോ ആതക െോലവഴോച്ചോശോക്കുന്ന തുക ഇതോല്  2710 ശൂി 
സോറ്റോതസൻ ഇൻഫര്ഡധമഷൻ ധബ ര്ഡഡോനു െോലവഴോച്ചോട്ടുണ്ട്   .ഗ്ിവര്ഡത്തോ 
സ്ഥലത്ത് ധബ ര്ഡ്്  ഉണ്ട യോശുന്നു .ഈ ഗ്ിവര്ഡത്തോ തക ണ്ട്  വളതശ അ ോകം 
ഗ്ിധയ ജനം ലഭോച്ചോട്ടുണ്ട് എന്ന് രുണധഭ ക്ത വ് ിറയുകയുണ്ട യോ. 

 

  4 WARD 8  ലലഫ് ഭവന ിദ്ധതോ (സധല മോ,IF/352957)  2018 
ഒകബ്ടൊബർ   1  മുതല്ഡ   2019 തഫഗ്ബുവശോ  20 വതശ ആണ് ഗ്ിവര്ഡത്തോയുതട 
ക ലയളവ് .90 ദോവസതത്ത തത ഴോല്ഡ  ദോനങ്ങള് സൃഷ്ടോച്ചോട്ടുണ്ട്.27390 ശൂിയ ണ്  
ഗ്ിവര്തോക്കുധവണ്ടോ ആതക െോലവഴോച്ചോശോക്കുന്ന തുക ഇതോല്  2710 ശൂി 
സോറ്റോതസൻ ഇൻഫര്ഡധമഷൻ ധബ ര്ഡഡോനു െോലവഴോച്ചോട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് ധബ ര്ഡ്്  
ഉണ്ട യോശുന്നു  

 സിറ്റിസൻ  ഇൻബ് ൊർബ്മഷൻ ബ്ബൊർഡ് (CIB) 

 തതാഴിലുറപ്പ് േദ്ധതിയുതട സുതാരയത ഉറപ്പാ്ുന്നതിനു 

പവെിയുള്ള ഒരു ഉോധിയാണ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫര്പമഷൻ പബാര്്് Para 

25(a), schedule 1 അനുസരിച്ച ് ഒരു ക്േവര്ത്തിയുതട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 

അതായത് എസ്റ്റിപമറ്റ് തുര, സാധന പവതന ഘടരങ്ങൾ, യഥാര്ി തെലവ ്

,തതാഴില് േിനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ്ും 

ഗുണപഭാക്താ്ൾ്ും മനസ്സിലാരുന്ന രീതിയില് ക്േേര്ശിപ്പിപ്െത് 

അനിവാരയമാണ.്.ഈ പബാര്്് സ്ഥാേിപ്െത് ഓപരാ ക്േവര്ത്തിയുതടയും 

ആരംഭഘട്ടത്തില് ആണ്. ഓപരാ ക്േവര്ത്തി്ും അനുസൃതമായി 
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നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അളവുരളില് ഉള്ള പബാര്്ുരൾ സിമൻറഉ്ം 

പരാൺക്രീറ്റും ഉേപയാഗിച്ച് നിര്മ്മ്ിച്ച് സ്ഥാേി്ണതമന്ന് നിയമം 

അനുശാസി്ുന്നുെ്. ഇരുമ്പ് ,ടിൻ ,ഫ്ളര്സ്ഷീറ്റുരൾ തുടങ്ങിയവ 

ഉേപയാഗിച്ചിട്ടുള്ള പബാര്്ുരൾ സ്ഥാേി്ുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. 

നിര്മ്മ്ാണതച്ചലവ് വയക്തിഗത ക്േവര്ത്തിരൾ്് 3000 രൂേയും തോതു 

ക്േവര്ത്തിരൾ്് 5000 രൂേയും ആണ് േരമാവധി െിലവ് എന്നാണ് ആനുവല് 

മാസ്റ്റര് സര്്ുലര് നിഷ്കര്ഷി്ുന്നത്. സിഐബി അടങ്ങുന്ന ഒരു പഫാപട്ടാ 

വര്്് ഫയലില് ഉൾതപ്പടുത്തണം എന്നത് നിര്ബന്ധമാണ്.  േരിപശാധനയക ്

വിപധയമായ  4   തതാഴില്   സ്ഥലത്തും  CIB ഉണ്ട യോശുന്നു . 

 നിർബ്േശ്ങ്ങള്പ് 

DtZymKØtcmSv 

 ഗ്ിവര്ഡത്തോ ^benÂ kq£nt¡ണ്ട 22 tcJIÄ IrXyambn 

kq£n¡Ww .tI{µ kÀ¡mcnsâ C¡mcy¯nepÅ amÀK \nÀt±iw 

IrXyambn ]ment¡XmWv. 

  ജനകീയ എസ്റ്റോധമറ്റ്, ധക ൺതവര്ഡൻസ് ധശഖകള്(ആവ യനുസശണം 

), സര്ഡധട  ഓഫ് ഡ റ്റ  ഫയലുകളോÂ ഉള്തിടുത്തണം . 

 FÌn-taäv P\Iob `mjbnÂ sXmgnemfnIÄ¡v a\knemhp¶ 

coXnbnemhWw.  

 te_À _UvPäv hmÀjnI IÀ½]²Xn, sjÂ^v Hm v̂ s{]mPIvSv hÀ¡v 

കലണ്ടര്ഡ F¶nh X¿mdm¡p¶XnÂ sXmgnemfnIfpsSbpw 

KpWt`mà¡fpsSbpw {]mtZinI hnZvK²cpsSbpw ]¦mfn¯w 

Dd¸m¡Ww.  

 തത ഴോല്ഡ ക ര്ഡഡോല്ഡ ധഫ ധട്ട  ിതോപ്പോക്കുന്നതോനുള്ള െോലവ് 
തത ഴോല ളോകളോല്ഡ നോന്ന് ഈട ക്ക ൻ ി ടോലല. 
. 

 തത ഴോലോനുധവണ്ടോ അധിക്ഷോക്കുധമ്പ ള് ികശം ശസീതോ നല്ഡധകണ്ടത ണ്. 
. 

{Kma]©mb¯nt\mSv  
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 . tZiob D]Poh\ anjsâ klmbt¯msS sa¨s¸« 

cnXnbnepÅ sXmgnÂ ]cnio\w \ÂIn Ipd¨p sXmgnemfnIsf 

AÀ² hnK² 
sXmgnemfnIfm¡n amäpI. 

 . .തത ഴോല്ഡ ക ര്ഡഡോല്ഡ ധഫ ധട്ട  ിതോപ്പോക്കുന്നതോനുള്ള െോലവ് 

തത ഴോല ളോകളോല്ഡ നോന്ന് ഈട ക്ക ൻ ി ടോലല 

 

klm-bn-̈ -hÀþ {]kn-Uv, sk{I-«-dn, 8þmw hmÀUv sa¼À, ]©m-b¯v `cW 

kanXn AwK-§fpw Fw Pn F³ BÀ C Pn എ v Poh-\-¡mcpw, taäv  

hÀ¡ÀamÀ. 

 

  മുട്ടം   ിഞ്ച യത്തോതല തത ഴോലുറപ്പ് ിദ്ധതോയോല്ഡ 1 ഓവറ്സീര്  യും 1  

ധഡറ്റ എൻഗ്ടോ ഓപ്പധററ്ററും മ ണുള്ളത്  ഉള്ളത്. ഈ ിഞ്ച യത്തോല്ഡ ഇവശുതട 

ധസവനം അഭോനന്ദന ര്ഡെമ ണ്. ഈ ധസ ഷയല്ഡ ഓഡോറ്റ്  ഗ്ിഗ്കോയല്  ഞങ്ങള്ക്ക് 

ആവ യമ യ ധസവനങ്ങള് യഥ സമയം നല്ഡകോയ ബെു. ഗ്ിസോഡൻറ്, ലവസ് 

ഗ്ിസോഡൻറ്, തസഗ്കട്ടറോ, തസല്ഡ  ജീവനക്ക ര്ഡ, വ ര്ഡ്് തമമ്പര്ഡ കൂട തത ഫീല്ഡ്് തല 

ഗ്ിവര്ഡത്തനങ്ങള്ക്ക് ഒപ്പം  ഉണ്ട യോശുന്ന വ ര്ഡ്് തമമ്പര്ഡ ഗ് ീ സതീഷ്  , 

എന്നോവര്ഡക്ക് നന്ദോ അറോയോക്കുന്നു. 

 

    A\p-_\v[w 

tdmkvKmÀ Zn\w 

 sXmgnÂ BhiyIX IrXyambn cPnÌÀ sN¿p¶Xn\pw sXmgnemfnIfpsS 

AÀlXIfpw AhImi§fpw Ahsc t_m[ys¸Sp¯p¶Xn\pw ]cmXnIÄ 

]cnlcn¡p¶Xn\pambn tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸nt¡ണ്ടXmWv.  tdmkvKmÀ 

Zn\w BNcn¡p¶Xn\p ap³]mbn hnhcþhnZym`ymkþhym]\ (sF.C.kn) 

{]hÀ¯\§Ä kwLSn¸n¡p¶psണ്ട¶v PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v 

hcpt¯ണ്ടXmWv. tdmkvKmÀ Zn\Ieണ്ടÀ kw_Ôn¨v {Kma]©mb¯pIsf 

{]tXyIambn t_m[hXvIcnt¡ണ്ടXmWv.  

 tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xnsâ NpaXeIfpw D¯chmZnXz§fpw 

  1)kwØm\ kÀ¡mtcm PnÃmt{]m{Kmw tImÀUnt\ätdm cq]nIcn¨n«pÅ 

{]Xnamk¸«nI  A\pkcn¨v Xs¶ tdmkvKmÀZn\w kwLSn¸n¡p¶psണ്ട¶v 

PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ Dd¸v hcpt¯ണ്ടXmWv. Cu ]«nI {KmahnIk\ 

a{´mebhpambpw  s]mXpP\§fpambpw ]¦v hbvt¡ണ്ടXmWv. tdmkvKmÀ Zn\w 
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Hcp amk¯nsemcn¡Â, {Kma]©mb¯v Xe¯ntem hmÀUvXe¯ntem 

kwLSn¸nt¡ണ്ടXmWv. 

 2) {Kma]©mb¯v {]knUâv/ \ntbm-Kn-¡-s¸« {Kma]©mb¯vXe `mchmln 

tdmkvKmÀ  Zn\m-N-c-W-̄ nÂ A²y£X hlnt¡ണ്ടXmWv. CXv \S¯p¶Xn\pw 

\S]Sn{Ia§Ä tcJ-s¸-Sp¯p¶Xn\papÅ NpaXe {KmatdmkvKmÀ klmbIv, 

taäv, kzbw klmbkwL§fpsS s^Utdj³ AwK§Ä F¶nhÀ¡mWv. 

 3) PnÃm t{]m{Kmw tImÀUnt\äÀ tdmkvKmÀ Zn\w BNcn¡p¶Xn\mbn  

\nÝbn¡s¸«n«pÅ Znhkw tamWnädnwKv kµÀi\w \S¯p¶Xn\mbn 

DtZymKØsc  \ntbmKnt¡ണ്ടXmWv. Cu tbmK¯nsâ an\n«vkv 

s]mXpP\§Ä¡v  ]cntim[n¡p¶Xn\pw tkmjyÂ HmUnän\pw e`y-am-t¡-ണ്ട 

Xpw {]-k-àamb  am\ZvÞ§Ä kw_Ôn¨ hnhc§Ä krjvSn¡s¸Sp¶ 

sXmgnÂ Zn\§fpambn s]mcp¯s¸Sp¶Xn\pambn F³.BÀ.C.Pn.F tkm-̂ v-

änÂ DÄtNÀ-¡p-I-bpw  sN-t¿-ണ്ട-XmWv. 

 4)kwØm\ kÀ¡mÀ tdmkvKmÀ Zn\w kwLSn¸n¡p¶Xv kw_Ôn¨ 

dnt¸mÀ«pIÄ tiJcn¡p¶XmWv. kwØm\ kÀ¡mÀ, sXmgnÂ BhiyIX 

kw_-Ôn-̈  PnÃm-X-e dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]-Xn-hmbn AhtemI\w sNt¿ണ്ടXmWv. 

 

sXmgnepd¸v-]²Xnbnevv GsäSp¯v \S¯mhp¶ {]hr¯nIÄ.  

 

hn`mKw F : {]IrXn hn`h ]cn]me\hpambn _Ôs¸« s]mXp{]hr¯nIÄ  

i. IpSnshÅ t{kmXÊpIÄ DÄs¸sSbpÅ `qKÀ`Pe hnXm\w DbÀ¯p¶Xn\v 

Bhiyamb ASnbWIÄ (Underground dykes), a¬XSbWIÄ, AWIÄ 

(tÌm¸vUmw), sN¡vUmapIÄ XpS§nb Pekwc£W¯n\pw PesImbv¯n\pw 

klmbIcamb \nÀ½nXnIÄ;  

ii. Hcp \oÀ¯S¯nsâ ka{K ]cn]me\¯n\v DXIp¶ CSs]SepIfmb 

tImqÀ{S©pIÄ, X«vXncn¡Â (Terracing), tImqÀ_pIÄ, 

IÂ¯SbWIÄ, Kym_ntbm¬ \nÀ½nXnIÄ, \ocpdh {]tZi¯nsâ 

]cnt]mjWw XpS§nb \oÀ¯S ]cn]me\ {]hr¯nIÄ ;  

iii. kq£vaþsNdpInS PetkN\ {]hr¯nIfpw tXmSpIÄ/I\mÂ F¶nhbpsS 

\nÀ½mWw, ]p\cp²mcWw, sabnâ\³kv F¶n {]hr¯nIfpw ;  

  PetkN\ Ipf§fptSbpw aäv Pet{kmXÊpIfptSbpw Bgw Iq«Â 

DÄs¸sSbpÅ ]c¼cmKX Pet{kmXÊpIfpsS ]p\cp²mcWhpw;  



33 
 

v. IStemc§fnepw Ipf§fpsS AcnInepw I\mÂ _pIfnepw tdmUpIfpsS 

Hmc¯nepw, h\`qanbnepw, aäv s]mXp`qanbnepw ^ehr£§Ä AS¡apÅ 

acw h¨v ]nSn¸n¡epw h\hXvIcWhpw, ChbnÂ \n¶pw e`n¡p¶  

BZmb¯nsâ AhImiw JÞnI 5 Â {]Xn]mZn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v 

\ÂtIXmWv;  

i. s]mXp `qanbnse `qhnIk\ {]hr¯nIfpw.  

hn`mKw _n: kaql¯nÂ AhiX A\p`hn¡p¶ hn`mK§Ä¡pÅ hyànKX 

BkvXnIÄ (JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v am{Xw)  

 JÞnI 5 Â ]cmaÀin¡p¶ IpSpw_§Ä¡v Scheduled caste, Scheduled 

Tribe, Nomadic Tribe, De-Notified Tribe, Zmcn-{Zy-tc-Jbv¡v Xmsg-bpÅ aäv IpSpw-_-

§Ä, kv{XoIÄ Krl-\m-Y-bmb IpSpw-_-§Ä, `n¶-ti-jn-¡mÀ Krl-\m-Y-cmb 

IpSpw-_w, `q]-cn-jvI-c-W-̄ nsâ KpW-t`m-àm-¡Ä, Cµnc Bhmkv tbm-P\ 

KpW-t`m-àm-¡Ä, h\m-h-Imi \nb-a-{]-Im-c-apÅ KpW-t`m-àm-¡Ä, apI-fnÂ 

]d-ªn-cn-¡p¶ IpSpw-_-§-f-Ãm¯ ]£w, 2008þse ImÀjnI ISmizmk \nba 

{]Im-c-apÅ sNdp-In-S-þ-\m-a-am{X IÀj-IÀ, `qanbpsS Dev]mZ\£aX 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn `qhnIk\hpw, InWdpIÄ (Dugg well), Ipf§Ä (farm 

ponds), aäv PesImbv̄ v \nÀ½nXnIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ 

PetkN\¯n\mhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â;  

 ]gIrjn, ]«v\qÂIrjn, tXm«hnfIrjn, ^mwt^mdkv{Sn F¶nhbneqsS 

BPoh\w sa¨s¸Sp¯Â;  

 JÞnI 5 Â kqNn¸n¡p¶ IpSpw_§fpsS Xcniv `qan/ ]mgv`qan (fallow or 

waste land) hnIkn¸n¨v Irjn¡v A\ptbmPyam¡Â;  

 Cµnc Bhmkv tbmP\ {]Imctam, tI{µ/kwØm\ kÀ¡mcpIÄ 

Bhnjv¡cn¡p¶ aäv `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ {]Imctam GsäSp¡p¶ `h\ 

\nÀ½mW¯nse AhnZKv² ImbnI sXmgnÂ LSIw;  

 arK]cn]me\w t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ASnØm\ kuIcy§fmb 

tImgn¡qSv, B«n³ IqSv, ]«n IqSv, sXmgp¯v, ]pÂsXm«n F¶nhbpsS 

\nÀ½mWhpw;  aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v DXIp¶ 



34 
 

ASnØm\ kuIcy§fmb aÕyw DW¡p¶ tI{µ§Ä, aÕyw kq£n¡p¶ 

tI{µ§Ä F¶nh \nÀ½n¡epw hÀjIme¯v am{Xw shffw DXIp¶ 

s]mXpIpf§fnÂ (Seasonal water bodies on public land) aÕyw hfÀ¯p¶Xn\v 

ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡epw;  

ImÀjntImXv]¶§fpsS CuSpä kw`cW kuIcyw DÄs¸sSbpÅ 

hnfshSp¸n\v tijw Bhiyambn hcp¶ kuIcy§Ä (Post harvest facilities), 

ssPhhfw F¶nhbv¡v Bhiyamb Ømbnbmb ASnØm\ kuIcy§Ä 

krjvSn¡pI hgn ImÀjntImXv]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ 

{]hr¯nIfpw;  

 ii. kzbw klmb kwL§fpsS D]Poh\ {]hÀ¯\§Ä¡v Bhiyamb 

s]mXphÀ¡v sjÍpIfpsS \nÀ½mWhpw. i. \nÀt±in¡s¸« am\ZÞ§Ä¡v 

A\pkrXambn Jcþ{Zh amen\y kwkvIcW¯n\pw XpdÊmb aeaq{X 

hnkÀÖ\w CÃmXm¡p¶Xn\pw thn kzX{´amtbm kÀ¡mÀ hIp¸pIfpsS 

CXc ]²XnIfpambn kwtbmPn¸n¨v sImtm hyànKX I¡qkpIÄ, kvIqÄ 

tSmbveäpIÄ, A¦WhmSn tSmbveäpIÄ XpS§nb {KmaoW ipNnXzhpambn 

_Ôs¸« {]hr¯nIÄ;  

 ii. Häs¸«v InS¡p¶ {Kma§sfbpw, \nÀ±njvS {KmaoW Dev]mZ\ 

tI{µ§sfbpw \nehnepÅ tdmUv irwJebpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ, 

FÃm ImemhØbnepw D]tbmKn¡m³ ]äp¶ {KmaoW tdmUpIfpsS 

\nÀ½mWhpw, HmSIÄ, Iep¦pIÄ F¶nh DÄs¸sSbpÅ {Kma¯nse CuSpä 

DÄtdmUpIfpsSbpw hoYnIfpsSbpw \nÀ½mWhpw;  

 iii. IfnØe§fpsS \nÀ½mWhpw;  

 iv. shÅs¸m¡ \nb{´W kwc£W {]hr¯nIÄ, shÅs¡«v 

Hgnhm¡p¶Xn\pÅ Pe\nÀ¤a\ {]hr¯nIÄ, agshÅw sI«n \nÂ¡p¶ 

Xmgv¶ s]mXpØe§fpsS sa¨s¸Sp¯Â (chaur renovation), 

Xoc{]tZi§fpsS kwc£W¯n\pÅ tÌmw hm«À s{Ubn\pIÄ, F¶nh 

DÄs¸sSbpÅ s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä, tdmUpIfpsS ]p\:cp²mcWw, 

Zqc´{]Xntcm[ X¿msdSp¸pIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ {]hr¯nIfpw;  
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{Kma]©mb¯pIÄ, h\nXm kzbw klmb kwL§fpsS s^Utdj\pIÄ, 

sImSp¦mäv _m[nXÀ¡pÅ A`btI{µ§Ä (sskt¢m¬ sjÂäÀ), 

A¦WhmSn tI{µ§Ä, {KmaoW N´IÄ  

  

III. hn`mKw kn : tZiob {KmaoW D]Poh\ anjsâ \n_Ô\IÄ 

A\pkcn¡p¶ kzbwklmb kwL§Ä¡v s]mXp ASnØm\ kuIcy§Ä  

IV. hn`mKw Un : {KmaoW ASnØm\ kuIcy§Ä  F¶nhbv¡mhiyapÅ 

sI«nS§fpsS \nÀ½mWhpw, {Kma/t»m¡vXe {Inantämdnb§fpsS 

\nÀ½mWhpw;  

i. tZiob `£ykpc£m\nbaw 2013 (20/2013) se hyhØIÄ 

\S¸nem¡p¶Xn\v Bhiyambn hcp¶ `£y[m\y kw`cWnIfpsS 

\nÀ½mWhpw;  

ii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw GsäSp¡p¶ 

\nÀ½mW {]hr¯nIfpsS FÌntaänsâ `mKambn hcp¶ \nÀ½mW 

kma{KnIfpsS Dev]mZ\hpw;  

iii. almßmKmÔn tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v \nba {]Imcw krjvSn¡s¸« 

{KmaoW s]mXp BkvXnIfpsS AäIpä]WnIfpw;  

   ക്ഗാമസഭ നിര്പേശങ്ങൾ 

2019 ജൂസല  27 മുട്ടം േഞ്ചായത്തിതല എട്ടാം വാര്്്  ആയാ 

എള്ളുംേുറത്ത ് നടന്ന  പസാഷയല് ഓ്ിറ്റ ്  ക്ഗാമസഭ യുതട 

നിര്പേശങ്ങൾ.                                                                                         

1. തതാഴിലുറപ്പ്  േദ്ധതി തുടര്ന്നും ഉൊരണം ,പരക്ന്ദ ക്ഗാമ വിരസന 

മക്രി 2019 ജൂലയ് 19   ന് ോര്ലതമറെില്  േറഞ്ഞ ക്േ്രാവനപയാട് 

വിപയാജി്ുന്നു .                                                                                                        

2 .തതാഴില്  രാര്്ില് പഫാപട്ടാ േതിപ്പി്ാനുള്ള തെലവ് 

തതാഴിലാളിരളില്  നിന്ന് ഈടാ്ാന്  ോടില്ല .                                                                  

3.തതാഴിലിനു പവെി  അപേക്ഷി്ുപമ്പാൾ േരരം രസീതി നല്രുര .                                                                                                                                 

4 .ക്േവര്ത്തി ഫയലില് സൂക്ഷിപ്െ 22 പരഖരളും േഞ്ചായത്തില് 
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സൂക്ഷിപ്െ 7 രജിസ്റ്ററുരളും രൃതയമായ്  സൂക്ഷി്ുര .                                                                                                                     

8 .തതാഴിലാളിരൾ്്  അധവാനഭാരം രൂടുതലാണ് പേശിയ ഉേജീവന 

മിഷൻ  തറെ സഹായപത്താതട തമച്ചതപ്പട്ട രീതിയിലുള്ള േരിശീലനം 

നല്രി രുറച്്ച തതാഴിലാളിരതള  അര്ദ്ധ വിേഗ് ധ/ വിേഗ് ധ 

തതാഴിലാളിരളാ്ി മാറ്റുര.                                                                                          

9. ക്േവര്ത്തി  സ്ഥലങ്ങളില് സംഭവി്ുന്ന  അേരടങ്ങൾ്ുള്ള പരക്ന്ദ 

ഫെ്  രാലതാമസം രൂടാതത തതാഴിലാളിരൾ്് ലഭി്ണം . 


